BvPO

De Quick Scan Ouderpeiling Basisonderwijs
De Quick Scan is een korte internetpeiling onder ouders en verzorgers waarmee de
tevredenheid wordt gemeten over de tien hoofdonderwerpen in de standaard vragenlijst.
Waar in de standaard vragenlijst dieper wordt ingegaan op verschillende onderwerpen,
wordt in de Quick Scan alleen naar de hoofdpunten gevraagd, waaronder
'Schoolgebouw', 'Begeleiding' en 'De leerkracht'. Daarnaast kunnen de ouders en
verzorgers in eigen woorden hun (on)tevredenheid toelichten.
Een Quick Scan voor het voortgezet onderwijs is in voorbereiding.
Demonstratie van de Quick Scan Een voorbeeld van de Quick Scan voor het
basisonderwijs kan worden ingezien op http://www.comparant.nl/quickscan .
Voer als wachtwoord het woord 'TESTSCAN' in.
Wat moet de school doen? Na aanmelding (uitsluitend telefonisch op (050) 5491223)
ontvangt de school een algemeen toegangswachtwoord dat geldt voor de gehele school.
Dit wachtwoord en het webadres van de vragenlijst geeft de school aan de ouders en
verzorgers door. Dit kan bijvoorbeeld in de schoolkrant, een poster aan de muur, een
e-mail naar alle ouders of op de website van de school.
De website van de school is verreweg de gemakkelijkste plaats omdat hierop ook de
hyperlink naar de vragenlijst kan worden aangebracht.
Wat moeten de ouders doen? De ouders en verzorgers krijgen allemaal met hetzelfde
wachtwoord toegang tot de vragenlijst. Desgewenst kan de toegang ook alleen na
registratie met behulp van een persoonlijk e-mailadres verleend worden.
Na verlopen van de onderzoeksperiode ontvangt de school een beknopte rapportage in
pdf-formaat.

Sterke





punten van de Quick Scan op een rijtje
Korte vragenlijst (weinig belastend voor de ouders)
Snelle verzameling van opmerkingen mbv open vragen
Afname via het internet (nauwelijks werk voor de scholen)
Activering binnen 1 minuut

Last but not least: de Quick Scan levert vergelijkingsmateriaal voor de
standaardpeiling.

Informatie voor de webmaster van de scholen
Opname van onderstaande hyperlink op de website van uw school vergemakkelijkt de
navigatie van de ouders.
U kunt de onderstaande tekst knippen en plakken in uw webpagina
http://www.comparant.nl/quickscan

Zie ommezijde

www.bvpo.nl

http://www.bvpo.nl/infoscan.php
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in het gehele onderzoekproces.


Snelle nulmeting



Biedt suggesties
voor extra vragen
in de uitgebreide
standaard lijsten

Voorbeeld van digitale vragenlijst
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